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Cílem autora bylo v předložené práci navrhnout a naimplementovat behaviorální model, který by věrně 
simuloval, jak se různá zvířata učí. Model měl být integrován do výukové hry pro středoškoláky, jejíž téma je 
učení zvířat. Z toho vyplynuly určité specifické požadavky na model. Původní součástí práce rovněž mělo být 
vyhodnocení vzdělávacího přínosu aplikace. Vzhledem ke komplexnosti tématu byla tato evaluace provedena v 
úzké spolupráci s vedoucím práce a s externistou z AV ČR. Rovněž samotná hra byla vyvinuta mimo tuto práci. 
Na druhou stranu student provedl v práci sadu experimentů se samotným modelem, tzn. vyhodnocení jeho 
funkčnosti vzhledem k požadavkům na model kladeným. Lze tak konstatovat, že cílů práce bylo dosaženo. 
 
Kapitola 1 uvádí motivaci a popisuje postupy, které jsou používány při trénování zvířat v praxi a které měl 
model umožnit simulovat. Zároveň představuje tři konkrétní reálné tréninkové úlohy pro tři různá zvířata, jež 
autor v práci modeloval. Kapitola 2 analyzuje požadavky na model a poté popisuje model samotný. Kapitola 3 je 
věnována analýze chování modelu. Kapitola 4 shrnuje evaluaci výukové hry s učícím se modelem na 
středoškolských studentech - výsledky této studie byly publikovány v prestižním pedagogickém žurnálu s IF > 2; 
M. Preuss je spoluautor této publikace. Kapitola 5 práci uzavírá. 
 
Celkově se jedná o dobrou práci: autor požadavky na model zevrubně analyzoval, navrhl model na bázi q-učení s 
jedním velmi zajímavým rozšířením a model naimplementoval. Model je funkční v tom smyslu, že umožňuje 
modelovat chování zvířat během učení se celé paletě úkolů. Z aplikačního hlediska je tedy práce úspěšná.  
 
Práce ale byla bohužel dokončována narychlo, z čehož plyne několik nedostatků. Předně je autor někdy nepřesný 
ve formulacích a nedůsledný. Například na str. 23 uvádí, že „se rozhodl nepoužívat temporal difference 
learning“, ale vzápětí udává, že rozšířil „q-učení“. Není q-učení TD technika? Při formalizaci modelu na str. 23 
do popisu modelu zahrnuje okamžitou odměnu, což je ale odměna ad hoc dávaná uživatelem; proč je tedy ve 
formalizaci zahrnuta? Naopak autor nezahrnuje množinu základních stavů. Na str. 12 a 13 přejímá text z jiného 
zdroje, přejatý text označuje čarou po pravém okraji stránky, ale toto značení nikde nevysvětluje. Na str. 26 řeší 
známý „exploration - exploitation“ problém, aniž by ho ovšem takto nazval (je si autor vědom toho, že jde o 
obecný AI problém?). Někdy autor neuvádí hodnoty parametrů (např. citer na str. 27). Autor se snaží vysvětlovat, 
proč by modelu mohlo činit obtíže naučit se sekvenci dvojic stav - akce, přitom ale model se zdá učit se tyto 
sekvence stejně jako q-učení - v čem je tedy vlastně problém (např. str. 33, 3. odst. „Na druhou stranu...“)?  
 
Co je horší, v některých místech argumentace autora působí jako post hoc konstrukce snažící se ospravedlnit, že 
něco nefunguje, jak by mělo (např. 4. odst., str. 21 „Aby měl program...“), nebo to autor nestihl (str. 44 dole; 
autor vysvětluje, proč graficky neznázorňuje průměrné změny určitých vnitřních stavů modelu během učení, 
přičemž ale mohl jednotlivé běhy experimentu (jde pouze 5 běhů!) nakreslit přes sebe nebo uvést pro ilustraci 
výsledky z jednoho běhu, což koneckonců dvakrát i učinil - str. 46, 53). Dále obr. 6 je asi chybně, z posl. odst. na 
str. 30 vyplývá, že součet pravděpodobnosti Akce 1 a 2 je 0,9 resp. 0,8; na obrázku je tomu jinak. V čem je 
problém? Konečně v kap. 3 (Experimenty) autor měří délku tréninku modelu v sekundách; nebylo by vhodné 
měřit i počet provedených akcí (změn stavů)? A konečně ačkoli experimenty vybral autor dobře, chybí jeden 
poměrně důležitý: důsledky vlivu klíčového autorova rozšíření q-učení - podobnostní stavů a akcí - práce 
zkoumá pouze nepřímo, což je škoda. Práce se tak nedobere k radě pro uživatele, jak by měl podobnosti stavů a 
akcí nastavovat, tzn. jak by měl model používat. 
 
Celkově nicméně doporučuji, aby byla přijata jako diplomová a připuštěna k obhajobě. 
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